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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa yang telah penulis 

lakukan mengenai Anlisisa Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir Dalam menertibkan 

Jasa Angkutan Umum di Kota Tembilahan maka penulis dapat menarik 

beberpa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

dari pihak yang terlibat seperti Dinas Perhubungan Darat dan Pemilik 

Travel. 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengawasan 

Berdaarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, 

maka dapat penulis simpulkan bahwa bagaimana Fungsi 

Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam menertibkan jasa angkutan 

umum dikota Tembilahan, mengenai Fungsi Pengawasan Dinas 

Perhubungan Darat melakukan pelaksanaan lalu lintas angkutan 

jalan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan lalu lintas 

angkutan jalan yang dilakukan memantau rambu-rambu lalu 

lintas di jalan, apabila ada kemacetan maka dari Dinas 

Perhubungan  darat akan melakukan rekayasa jalan dan melihat 

apakah kendaraan mematuhi rambu-rambu yang dipasang oleh 

Dinas Perhubungan. 
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Melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan 

travel, dalam upaya melaksanakan pengujian berkala terhadap 

kendaraan travel dari Dinas Perhubungan yaitu mengecek mobil 

yang akan melakukan pengujian berkala. Dalam hal ini sudah 

tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 

10 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengujian kendaraan travel, 

yang dilakukan untuk pra uji, cek kondisi mobil, lampu depan, 

belakang dan kondisi ban, kondisi rem itu saja yang dilakukan 

dari Dinas Perhubungan darat dan dikatakan baik dengan 

wawancara yang telah dilakukan. 

Dalam upaya izin trayek Dinas Perhubungan darat 

melakukan peringatan terhadap travel yang belum mempunyai 

izin trayek resmi dan sering mengedarkan surat kepada travel-

travel yang belum mempunyai izin resmi, dalam 

menertibkannya masih dilakukan dinas perhubungan secara 

perlahan-lahan, dalam hal ini sudah tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.8 Tahun 2011 tentang 

retrebusi izin trayek dalam pasal yang berbunyi Izin trayek pada 

orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 

angkutan penumpang atau travel. Kendala-kendala mengenai 

izin ini yaitu mengenai belum lunasnya mobil tersebut sehingga 

dari pihak travel belum bisa membuat izin resmi. 

 

 

 



 
 

110 

2. Inspeksi 

Inspeksi dalam upaya inspeksi ini Dinas Perhubungan 

Darat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Umum semua 

yang terkait untuk melakukan inspeksi ini. Dalam melakukan 

inspeksi belum dikatakan baik karena belum melakukan dengan 

rutin jadi masih banyak kendaraan travel gelap yang berkeliaran 

sangat bebas karna jarangnya melakukan inspeksi. 

3. Perizinan 

Memeriksa kendaraan travel angkutan umum, dalam 

memeriksa kendaraan travel angkutan umum ini Dinas 

Perhubungan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan 

apakah sudah lengkap atau belum, surat izin resmi, SIM, BPKB, 

STNK, Cap Terminal, dan Plat Kuning, ketika semua ini belum 

lengkap maka dari Dinas Perhubungan hanya melakukan 

teguran kepada pemilik travel, dan setelah tertangkap dua kali 

baru diberi sangsi berbentuk denda dan ini dikatakan dengn baik 

karena sesuai dengan SOP. 

Dinas perhubungan dalam penertiban perusahaan travel 

yang dilakukan Dinas Perhubungan darat yaitu mengecek surat-

surat izin usaha membuka perusahaan travel tersebut dan 

melihat apakah perusahaan perusahaan cabang dari provinsi 

apabila dari provinsi maka pihak dari perusahaan travel harus 

punya surat rekomendasinya, ketika tidak ada maka perusahaan 

itu akan ditutup atau dihimbau untuk membuatizin, tapi yang 

dilihat masih banyak perusahaan ilegal yang terbesar dikota 
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Tembilahan dan hal ini bisa dikatakan tidak baik dikarenkan 

tidak sesuai SOP. 

SPJK dan SPSK dalam penetiban dari Dinas Perhubungan 

yaitu yang mana surat penetuan jenis kendaraan (SPJK) dan 

surat penetuan sifat kendaraan (SPSK) dalam hal ini Dinas 

Perhubungsn sudah benar-benar melakukan sesuai dengan SOP 

dan dikatakan baik.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis berikan kepada instansi terkait yaitu 

Dinas Perhubungan  Darat Kabupaten Indragiri Hilir, kepada penyedia 

travel jasa angkutan umum dan kepada masyarakat pengguna jasa 

travel angkutan umum yaitu : 

1. Meningkatkan lagi pengawasan yang dilakukan seperti 

razia terhadap jasa travel angkutan umum yang gelap 

apabila dilakukan terus menerus maka akan berkurangnya 

travel angkutan umum yang ilegal dan travel ilegal pun 

tidak ada lagi menawarkan jasa angkutannya, baik dijalan-

jalan dan di pelabuhan. 

2. Dalam penertiban harus benar-benar diterapkan terus 

penerus, supaya tidak ada lagi yang namanya travel ilegal 

yang beroperasi yang bisa merugikan pemerintah dan 

masyarakat sebagai pengguna. 

3. Dari Dinas Perhubungan harus memberikan sangsi tegas 

kepada travel gelap seperti yang tertuang dalam UU No 22 

Tahun 2009 pasal 173 ayat 1 yang berbunyi sangsi dari 



 
 

112 

pelanggaran yang dilakukan pengendara yang membawa 

angkutan tidak berizin dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 

500.000,00 hal ini dilakukan agar bisa menimbulkan efek 

jera bagi mereka yang mempunyai travel gelap. 

4. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan 

supaya semua tertib dengan peraturan yang ada di Dinas 

Perhubungan darat harus melaukan yang telah diuraikan 

diatas apabila semua dilakukan dengan benar, maka 

peluang untuk travel ilegal beroperasi lagi sangat kecil. 

 


